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PRIEKŠVĀRDS

2008.  gads  Uzņēmumu  reģistrā  bija  pārmaiņu  laiks.  Darbu  sāka  jauns 
galvenais valsts notārs, tika nodrošināta jauna reģistra vešana un veikti nepieciešamie 
pasākumi, lai 2009. gadā jau esošajiem 13 reģistriem piepulcētos vēl viens.

Gada sākumā darboties sāka maksātnespējas reģistrs, kas savus apgriezienus 
uzņēma oktobrī, ierakstu skaitam sasniedzot augstāko rādītāju desmit mēnešu laikā. 
No tā varēja redzēt ekonomiskās  krīzes sākumu gan Uzņēmumu reģistrā,  gan visā 
valstī kopumā. 

Atbilstoši  plānotajam  2008.  gadā  tika  veikti  nepieciešamie  pasākumi,  lai 
nodrošinātu reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra vešanu Uzņēmumu reģistrā 
no 2009.gada 1. janvāra.

Domājot  par savu pakalpojumu uzlabošanu,  2008. gadā esam nodrošinājuši 
maksātnespējas  reģistra  publiskumu,  tādējādi  efektivizējot  informācijas  apmaiņu. 
Īstenojām izmaiņas gada pārskatu iesniegšanas kārtībā. No 2008. gada 1. jūlija sāka 
darboties vienas pieturas aģentūras princips –komersantiem gada pārskati jāiesniedz 
tikai  Valsts  ieņēmumu  dienestam,  kas  gada  pārskata  kopiju  elektroniski  nodod 
Uzņēmumu reģistram.  

Par  spīti  dižķibeles  radītām  konvulsijām,  uz  kurām  bija  spiesta  reaģēt  arī 
Uzņēmumu  reģistra  administrācija,  vēlos  pateikties  visam  Uzņēmumu  reģistra 
kolektīvam un novēlēt izturību arī nākotnē, cenšoties nodrošināt valstiski tik svarīgo 
pamatfunkciju veikšanu –juridisko personu un citu reģistru vešanu. Paldies jāsaka arī 
ilggadējiem Uzņēmumu reģistra  sadarbības  partneriem un darbības  nodrošinātājam 
SIA „Lursoft”,  bez kuru ikdienas  atbalsta  Uzņēmumu reģistra pakalpojumi  nebūtu 
pasaules līmenī. 

 Uzskatu, ka Uzņēmumu reģistra devīze, kas izriet no nu jau 19 gadu sekmīgas 
darbošanās, ir non progredi est regredi, kas tulkojumā no latīņu valodas ir „Neiet uz 
priekšu nozīmē iet atpakaļ”. 

Ringolds Balodis,
Galvenais valsts notārs                                                    
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1. PAMATINFORMĀCIJA

1.1 Iestādes juridiskais statuss

Latvijas  Republikas  Uzņēmumu  reģistrs  (Reģistrs)  ir  valsts  iestāde,  kas  Latvijas 
Republikas  teritorijā  reģistrē  uzņēmumus  (uzņēmējsabiedrības),  komersantus,  to 
filiāles un pārstāvniecības, kā arī visas izmaiņas to darbības pamatdokumentos un veic 
citas likumdošanas aktos paredzētās darbības. Reģistrs reģistrē arī masu informācijas 
līdzekļus,  biedrības  un  nodibinājumus,  komercķīlas,  izšķirošās  ietekmes,  laulību 
līgumus  un  koncesijas,  politiskās  partijas,  šķīrējtiesas,  arodbiedrības,  reliģiskās 
organizācijas un to iestādes, kā arī maksātnespējas procesus.

Reģistrs darbojas Tieslietu ministrijas pārraudzībā un tā darbību regulē likums „Par 
Latvijas  Republikas  Uzņēmumu  reģistru",  Ministru  kabineta  apstiprināts  Reģistra 
nolikums  un  citi  normatīvie  akti.  Reģistru  vada  galvenais  valsts  notārs,  kuru  pēc 
tieslietu  ministra  ieteikuma  ieceļ  amatā  un  atbrīvo  no  amata  Ministru  kabinets. 
Reģistra  administrācija  atrodas  Rīgā,  bet  deviņas  reģionālās  nodaļas  izkārtotas 
lielākajās  Latvijas  pilsētās:  Bauskā  (piekritība:  Bauskas  rajons,  Jelgava,  Jelgavas 
rajons),  Daugavpilī  (piekritība:  Daugavpils,  Daugavpils  rajons,  Krāslava,  Preiļi), 
Jēkabpilī (piekritība: Jēkabpils rajons, Aizkraukles rajons, Madonas rajons), Liepājā 
(piekritība: Liepāja, Liepājas rajons), Rēzeknē (piekritība: Rēzekne, Rēzeknes rajons, 
Ludzas  rajons,  Balvu  rajons),  Rīgā  (piekritība:  Rīga,  Rīgas  rajons,  Ogres  rajons, 
Tukuma rajons, Jūrmala), Saldū (piekritība: Saldus rajons, Dobeles rajons), Valmierā 
(piekritība: Valmieras rajons, Limbažu rajons, Cēsu rajons, Valkas rajons, Alūksnes 
rajons, Gulbenes rajons) un Ventspilī (piekritība: Ventspils, Ventspils rajons, Talsu 
rajons, Kuldīgas rajons).

1.2. Uzņēmumu reģistra funkcijas

Uzņēmumu  reģistra  darbības  mērķis  ir  veikt  likumā  „Par  Latvijas  Republikas 
Uzņēmumu  reģistru”  noteikto  tiesību  subjektu  reģistrāciju,  lai  nodibinātu  tiesību 
subjektu  juridisko  statusu  un  nodrošinātu  normatīvajos  aktos  noteikto  ziņu  (par 
reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem) publisku ticamību, kā arī 
lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ziņu pieejamību.

Likumā  noteikto  tiesību  subjektu  un  juridisko  faktu  reģistrāciju  veic  Uzņēmumu 
reģistra valsts notāri.

Uzņēmumu reģistra funkcijas ir:

1) veikt komersantu un to filiāļu, ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību 
un  pārstāvju,  kooperatīvo  sabiedrību,  Eiropas  ekonomisko  interešu  grupu,  Eiropas 
komercsabiedrību, Eiropas kooperatīvo sabiedrību, politisko partiju un to apvienību, 
administratoru,  maksātnespējas  subjektu,  tiesiskās  aizsardzības  un  maksātnespējas 
procesa norises, biedrību un nodibinājumu, arodbiedrību, masu informācijas līdzekļu, 
koncesijas  līgumu,  izšķirošās  ietekmes,  komercķīlu,  laulāto  mantisko  attiecību, 
šķīrējtiesu,  reliģisko  organizāciju  un to  iestāžu  reģistrāciju  un nodrošināt  attiecīgo 
reģistru vešanu;
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2) sniegt informāciju par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem;

3) veikt citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

1.3. Iestādes struktūra 

1.4. Starptautiskā sadarbība

2008.  gadā  Uzņēmumu  reģistra  speciālisti  piedalījās  ikgadējā  Eiropas 
Komercreģistru foruma (ECRF) konferencē Serbijā. Konferences ietvaros tika iegūta 
informācija par tādām tēmām kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, 
komercreģistru paveiktās reformas 2007. un 2008. gadā, par Eiropas Mazo uzņēmumu 
hartas īstenošanu Rietumu Balkānu reģionā, uzņēmumu reģistrācijas reformas valsts 
līmenī,  ieskats  Pasaules  Bankas pētījuma „Doing Business” rezultātos,  ieinteresēto 
pušu  loma  uzņēmumu  reģistrācijas  reformu  īstenošanā,  Eiropas  Biznesa  reģistra 
informācijas tīkla jaunumi u.c.   

Pagājušajā gadā Uzņēmumu reģistrā viesojās ārvalstu delegācija no Moldovas, 
kas iepazinās ar Uzņēmumu reģistra darbību. Reģistrācijas procesu gaitu Uzņēmumu 
reģistrā pērn aplūkoja arī Armēnijas ekonomikas ministra vietnieks. 
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2. IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI

2.1. Iestādes galvenie uzdevumi un prioritātes

Uzņēmumu reģistra galvenās vērtības, veicot likumā noteikto funkciju izpildi, 
ir  tiesiskums,  korupcijas  nepieļaušana  un  sabiedrības  interešu  ievērošana, 
saimnieciskums,  publiskums  un  attīstība.  Iestādes  svarīgākais  uzdevums  ir  kalpot 
sabiedrības  interesēm,  nodrošinot  likumā  paredzēto  funkciju  izpildi,  sniedzot 
kvalitatīvus  un  pieejamus  pakalpojumus  klientiem,  gan  veicot  reģistrāciju,  gan 
nodrošinot informācijas pieejamību. 

Pamatojoties uz pētījumiem, kas tiek veikti gan iestādes iekšējā vidē, gan ar 
klientu  aptauju  palīdzību,  Uzņēmumu  reģistrs  analizē  iespējas  veikt  uzlabojumus 
klientu apkalpošanas kultūrā un pakalpojumu sniegšanā. 2008. gadā turpināts saglabāt 
klientu apkalpošanas zāles darbinieku skaitu, lai varētu ātrāk apkalpot klientus, kā arī 
izveidota  pārskatāmāka  mājas  lapa,  kurai  pieejamas  ērtākas  meklēšanas  funkcijas 
dažādos veidos, kā arī bez maksas pieejams maksātnespējas reģistrs.

2.2. Jaunu uzņēmumu un komersantu reģistrācija
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Pagājušā gada laikā reģistrēti 11 493 uzņēmumi un komercsabiedrības, kas ir 
nedaudz lielāks kā 2005. gadā. Jāuzsver, ka straujo kritumu ietekmēja ekonomiskā 
situācija valstī. 

Jāatgādina, ka līdz pat 2002. gadam jaunu uzņēmumu dibināšanas tempi katru 
gadu samazinājās, sasniedzot zemāko skaitu 2002. gadā – 6270.
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2.3. Komercreģistrā izdarīto ierakstu skaits 

2008.  gadā  samazinājās  jaunu  subjektu  reģistrācija,  bet  pieauga  izslēgto 
subjektu skaits un palielinājās arī grozījumu un atlikšanas/ atteikumu lēmumu skaits. 
2.4. Uzņēmumu reģistrā izdarīto ierakstu skaits 

 

2008.  gadā  uzņēmumu  reģistrā  ierakstīto  jauno  subjektu  skaits  gada  laikā 
turpināja saglabāties vienā līmenī. Darba apjoms šajā reģistrā pieauga, jo palielinājās 
izslēgto subjektu skaits, kā arī grozījumu un atlikšanas/atteikumu lēmumu skaits. 
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2.5. Parakstu apliecināšana
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Parakstu  apliecināšana  turpina  pieaugt,  2008.  gadā  sasniedzot  augstāko 
rādītāju kopš šī pakalpojuma ieviešanas.

Kopš 2006. gada 1.  jūlija  ar  grozījumiem normatīvajos  aktos tika ieviestas 
parakstu  apliecināšanas  tiesības  papildu  zvērinātiem  notāriem  arī  komercreģistra 
iestādei, proti, Uzņēmumu reģistram. Līdz ar to paātrinot un atvieglojot reģistrācijas 
procedūras Reģistram.

Reģistrs  parakstus apliecina  tikai  Latvijā  reģistrētām fiziskām personām un 
tiem  juridisko  personu  pārstāvjiem,  kuru  pārstāvības  tiesības  reģistrētas  Latvijas 
publiskajos reģistros.

Reģistrs ir tiesīgs apliecināt parakstus šādam subjektu lokam:

1) individuālajiem  komersantiem  un  kapitālsabiedrību  dibinātājiem  uz 
reģistrācijas  pieteikuma,  reģistrējot  kapitālsabiedrību  ar  vienu  dibinātāju 
(komercreģistra  iestādē  netiek apliecināti  paraksti  minēto  personu 
pilnvarotiem pārstāvjiem);

2) kapitālsabiedrību valdes locekļiem;
3) komersantu prokūristiem;
4) komercsabiedrību likvidatoriem;
5) komersantu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) administratoriem.
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2.6. Maksātnespējas reģistrā izdarīto ierakstu skaits

Uzņēmumu  reģistra  valsts  notāri  ierakstus  maksātnespējas  reģistrā  sāka 
reģistrēt 2008. gada janvārī un darba apjoms palielinājās. Reģistrēto ierakstu skaits 
katru mēnesi  pārsniedza iepriekšējā  mēneša  rādītājus,  augstāko punktu 2008.  gadā 
sasniedzot oktobrī -959 izdarītie ieraksti. 

2.7. 2008. gadā reģistrētās populārākās uzņēmējdarbības formas
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Uzņēmumu  reģistrā  pagājušajā  gadā,  kā  ierasts,  visvairāk  reģistrētas 
sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  – kopumā 8 932. Otra lielākā uzņēmējdarbības 
forma – individuālais komersants –2104, kas ir par 232 vairāk nekā 2007. gadā. 
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2008.  gadā  reģistrētas  54  zemnieku  saimniecības,  59  filiāles  un  56 
pilnsabiedrības. 

2.8. Gada pārskatu iesniegšana (iesniegšanas gads)
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Gada  pārskats  ir  viens  no  tiem dokumentiem,  kurš  trešajām personām  un 
sadarbības  partneriem  norāda,  kā  uzņēmums  strādājis  iepriekšējā  finanšu  gadā. 
Uzņēmumu reģistrs gada pārskatu iesniegšanu saista ne tikai ar likuma prasību izpildi, 
bet arī ar uzņēmuma godaprātu pret saviem klientiem, partneriem un to kreditoriem.

No 2008. gada 1.  jūlija klientu ērtībai  gada pārskati  jāiesniedz  tikai Valsts 
ieņēmumu  dienestam  (VID),  kas  gada  pārskata  kopiju  elektroniskā  formā  nodod 
Uzņēmumu  reģistram.  Tādējādi  pagājušajā  gadā  Uzņēmumu  reģistrs  īstenojis 
izmaiņas  Reģistra  lietotajās  informācijas  sistēmās,  izpildot  Finanšu  ministrijas 
12.06.2007.  informatīvā  ziņojuma  pielikuma  "Pasākumu  plāns  vienas
pieturas  aģentūras  principa  ievērošanas  nodrošināšanai,  sniedzot
konsolidētos gada pārskatus un uzņēmumu gada pārskatus" .

Salīdzinot  ar  2007.  gadu,  gada  finanšu  pārskatu  iesniegšana  pieaugusi  par 
vairāk  nekā  10  tūkstošiem,  sasniedzot  72  tūkstošus.  Šis  ir  pēdējo  gadu  lielākais 
rādītājs.

2.9. Masu informācijas līdzekļu reģistrācija
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Ja 2005. gadā bija reģistrēts 111 masu informācijas līdzeklis, tad 2006. gadā to 
skaits pieauga par astoņpadsmit, līdz – 129. Taču jau 2007. gadā vērojams kritums – 
par 11 mazāk nekā 2005. gadā. Arī 2008. gadā reģistrēts par 41 masu informācijas 
līdzekli mazāk nekā 2007. gadā. 

2.10. Biedrību un nodibinājumu reģistrācija
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2008.  gada  1.  novembrī  apritēja  gads  kopš  biedrības  un  nodibinājumi  tiek 
reģistrēti  ne  tikai  Rīgā,  bet  arī  pārējās  Uzņēmumu  reģistra  reģionālajās  nodaļās. 
Minēto subjektu reģistrācijā vērojams pieaugums –reģistrētas 1171 biedrības, kas ir 
par 37 vairāk nekā 2007. gadā, reģistrēti 93 nodibinājumi. 

2.11. Šķīrējtiesu reģistrācija
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2.12.  Ārvalstu  komersantu  un  organizāciju  pārstāvniecību  reģistrācija 
(nelikvidētās)
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2008. gadā tika reģistrētas 83 ārvalstu komersantu pārstāvniecības. Salīdzinoši 
ar iepriekšējo gadu, pārstāvniecību skaits ir audzis par 19. 

2.13. Politisko partiju un to apvienību reģistrācija
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Pagājušajā gadā reģistrētas 2 politiskās partijas, kas ir tikpat cik 2007. gadā. 
2008. gadā reģistrēta arī viena politisko partiju apvienība. 

Jāatgādina, ka 2007. gada 1. janvārī stājās spēkā Politisko partiju likums un 
Politisko partiju likuma spēkā stāšanās kārtības likums, tādējādi, tika uzsākta Politisko 
partiju  reforma,  kas  paredzēja  pārreģistrēties  esošām  politiskajām  organizācijām 
(partijām) un to apvienībām no politisko organizāciju (partiju) reģistra uz politisko 
partiju reģistru līdz 2007. gada 31. decembrim.

Svarīgi atzīmēt, ka Uzņēmumu reģistrs neved politisko partiju biedru reģistru. 
Saskaņā ar Politisko partiju likuma 27.pantu biedru reģistru ved pati partija, ierakstot 
tajā  partijas  biedru  vārdu,  uzvārdu,  personas  kodu,  pilsonību  un  deklarētās 
dzīvesvietas adresi. Ar partijas biedru reģistru ir tiesīgi iepazīties partijas biedri, kā arī 
zvērināts revidents un likumā noteiktās iestādes. Partijas biedru vārds un uzvārds ir 
vispārpieejama informācija, un ar to var iepazīties ikviens.

Saskaņā  ar  Politisko  partiju  likuma  38.pantu  partijas  darbību  atbilstoši 
normatīvajos  aktos  noteiktajai  kompetencei  uzrauga  un  kontrolē  Korupcijas 
novēršanas un apkarošanas birojs, Valsts ieņēmumu dienests, partiju reģistra iestāde, 
kā  arī  citas  likumā noteiktās  iestādes.  Uzņēmumu reģistra  kompetence  ir  noteikta 
likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”. Uzņēmumu reģistra darbības 
mērķis ir veikt minētajā likumā noteikto tiesību subjektu reģistrāciju, lai nodibinātu 
12
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tiesību subjektu juridisko statusu un nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ziņu (par 
reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem) publisku ticamību, kā arī 
lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ziņu pieejamību. 

2.14. Komercķīlu reģistrācija
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Pērn  reģistrēto  komercķīlu  skaitam  bija  tendence  strauji  pazemināties,  jo 
rādītājs  samazinājies,  krītoties  izsniedzamo  kredītu  apjomam.  Toties  komercķīlu 
grozījumu un dzēšanas reģistrācija pamazāk sāka palielināties.

2.15. Reģistrēto komercķīlu summa (latos)
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Līdz 2008. gada beigām reģistrēto komercķīlu kopējā prasījumu maksimālā 
summa, kas izriet no darījumiem, kuri nodrošināti ar komercķīlu kopumā ir Latvijas 
mērogam ļoti liela – 69 miljardi latu. 
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2.16. Laulāto mantisko attiecību līgumu reģistrācija
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Salīdzinot  ar  iepriekšējiem  gadiem  laulāto  mantisko  attiecību  līgumu 
reģistrācijai  ir  tendence  palielināties,  ko  var  skaidrot  ar  uzskatu  par  savstarpējo 
mantisko attiecību sakārtošanu, nosakot pienākumus un atbildību pār savā īpašumā 
esošo mantu, nostiprināšanos.

2.17. Likvidētie uzņēmumi
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2008. gadā likvidēti 4 823 uzņēmumi. Jāatzīmē, ka tas ir krietni mazāk nekā 
gadu  iepriekš,  taču  2007.  gadā,  pamatojoties  uz  Komerclikuma  spēkā  stāšanās 
kārtības likuma 19. panta ceturto daļu, tika izslēgti visi darbību izbeigušie uzņēmumi. 

2.18. Zvani uz informācijas telefonu 6 7031703

Atbildētie zvani – vidēji 7228 mēnesī, salīdzinoši 2007. gadā – 6000 mēnesī.
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2.19. Sniegtās informācijas vienības
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Informācijas  vienības  (izziņas,  kopijas  un  lietas  apskate):
2008.gadā  kopā  117  579  informācijas  vienības.  40%  no  kopējā  skaita 

informācija  tiek  sniegta  bez  maksas  (saskaņā  ar  likuma  „Par  Latvijas  Republikas 
Uzņēmumu  reģistru"  9.panta  1.daļu,  Maksātnespējas  likuma  27.panta  2.daļu, 
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 
41.panta 2.daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2004.gada 21.jūnija noteikumiem nr.544 
un Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumiem nr. 938 „Noteikumi par 
valsts  nodevu par  informācijas  sniegšanu  no  Uzņēmumu reģistra  reģistriem”),  bet 
60% par maksu.

2.20. Svešvalodā sagatavoto izziņu skaits

Sagatavotas 777 izziņas svešvalodās: angļu – 527, vācu – 43, krievu – 207.
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Salīdzinot  ar  2007.  gadu,  1,3  reizes  palielinājies  sagatavoto  izziņu  skaits 
svešvalodā. Visvairāk tika izsniegtas izziņas angļu valodā – kopumā 527. 
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2.21. Budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpildes analīze un valsts budžeta 
līdzekļu izvērtējums

Rezultātu un rezultatīvo rādītāju nosaukums
Plānotais 

skaits gadā Faktiskā izpilde
A 1 2

Administratīvā darbības spēja:   
Iestāžu skaits 1 1
Amata vietu skaits 184 184
Politikas rezultāti:   
Komercdarbības uzsākšanai nepieciešamās dienas 18 16
Darbības rezultāti:   
Reģistrēti jauni uzņēmumi un komersanti (tūkst.) 16,5 11,4
Veikto grozījumu skaits komercreģistrā (tūkst.) 33 56,2
Likvidēto uzņēmumu un komersantu skaits 1500 4823

2008.gadā  ar  likumu „Par  valsts  budžetu  2008.gadam” Uzņēmumu reģistra 
darbības  nodrošināšanai  piešķirts  finansējums  2 211  627  Ls  apmērā,  ar  likuma 
grozījumiem  2 216 163  Ls,  no  tiem  izlietoti  2 197 222  Ls.  Budžeta  līdzekļu 
izlietojums ir atbilstošs sasniegtajiem rādītājiem.

Pārskata periodā paaugstināts esošo darbinieku un ierēdņu atalgojums un veikti 
citi  pasākumi  nodarbināto  motivācijas  programmas  ietvaros  iegādātas  veselības 
apdrošināšanas  polises,  maksātas  prēmijas  atbilstoši  ieguldījumam,  nodrošinātas 
apmācības,  veikti  darba  apstākļu  uzlabošanas  pasākumi  (telpu  remontdarbi, 
novecojušā  biroja  aprīkojuma,  mēbeļu  nomaiņa)  u.c.,  kā  rezultātā  samazinājusies 
personāla  mainība un  celta  Uzņēmumu  reģistra  darbības  efektivitāte,  uzlabota 
funkciju izpildes kvalitāte. 

Atbilstoši  plānotajam  nodrošināta  maksātnespējas  reģistra  vešana  un  veikti 
nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra 
vešanu  Uzņēmumu  reģistrā  ar  2009.gadu.  Īstenotas  izmaiņas  Reģistra  lietotajās 
informācijas sistēmās, izpildot Finanšu ministrijas 12.06.2007. informatīvā ziņojuma 
pielikumu  "Pasākumu  plāns  vienas  pieturas  aģentūras  principa  ievērošanas 
nodrošināšanai, sniedzot konsolidētos gada pārskatus un uzņēmumu gada pārskatus", 
kā arī veikta arhīva digitalizācija (ieskenēti 1 957 456 dokumenti).
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2.22. Iekšējās kontroles efektivitāte, plānotie uzlabojumi

Uzņēmumu reģistrā 2008. gadā tika pabeigti 10 auditi.  Kopumā auditējamas 
sistēmas ir ieviestas un darbojas, taču audita laikā tika konstatētas dažas kontroles 
nepilnības, kuras novēršot tiks veicināta sistēmu darbības efektivitāte. No 2008.gada 
tika veiktas 2 auditu ieteikumu ieviešanas pārbaudes. Kopumā 2008.gadā tika sniegti 
61  auditu  ieteikumi,  no  kuriem  līdz  2008.gada  31.decembrim  bija  uzsākta  21 
ieteikumu ieviešana, tika ieviesti 19 ieteikumi, savukārt 21 ieteikumam ieviešana vēl 
nebija uzsākta.

Būtiskākie fakti, kas liecina par iekšējās kontroles nepilnībām: 
- Uzņēmumu reģistra interneta mājas lapas informācija nav saprotama 

visiem iestādes klientiem;
- Nav  sakārtota  normatīvā  bāze  masu  informācijas  līdzekļu  un 

arodbiedrību  reģistrācijai,  nav  noteikts  reģistrā  ierakstāmais  ziņu 
apjoms, kā arī iesniedzamo dokumentu saturs;

- Jauno funkciju izveidē netiek veikts riska menedžments, kā rezultātā ir 
ieviestas funkcijas, kuras nav efektīvas un lietderīgas;

- Lai  nodrošinātos  pret  iespējamiem  riskiem,  jāveic  korektīvās  un 
preventīvās darbības informācijas sistēmas uzlabošanai;

- Tika konstatētas nepilnības pamatlīdzekļu uzskaitē;
- Visās Uzņēmumu reģistra reģionālajās nodaļās ir jānodrošina vienotas 

prakses īstenošana;
- Jāizvērtē iespējas uzlabot kontroles mehānismu informācijas sistēmā ;
- Jāizvērtē  tehniskās  iespējas  un  resursi,  lai  veiktu  korektīvos 

pasākumus grāmatvedības uzskaites programmas uzlabošanai;
- Ir  jāturpina  darbs  pie  Uzņēmumu  reģistra  interneta  mājas  lapas 

svešvalodu versiju izstrādes, kā arī mājas lapas pilnveidošanas;
- Būtu nepieciešams veikt Uzņēmumu reģistra darbības procedūru, kas 

saistītas ar tiesību subjektu reģistrāciju, aprakstu, jo ne visu subjektu 
reģistrācijas  kārtība  ārējos  normatīvajos  aktos  ir  pietiekami 
reglamentēta. 

Atbilstoši sniegtajiem auditu ieteikumiem Uzņēmumu reģistra darbiniekiem ir 
nodrošināta  piekļuve  iekšējām informācijas  sistēmām no jebkura  reģionālo  nodaļu 
datora,  ir  nodrošināta  vienota  dokumentu  izsniegšanas  kārtība  visās  iestādēs 
reģionālajās nodaļās, ir veikts iekšējās informācijas sistēmas monitorings, ir apspriests 
kontroles  mehānisms  par  dokumentos  nozīmētiem  termiņiem  un  piedāvātas 
uzlabošanas iespējas, tika optimizētas Lietvedības daļas funkcijas.

2008.gada 22.augustā tika uzsākta Tieslietu ministrijas Iekšējā audita nodaļas 
darba salīdzinošā pārbaude, kur tika iekļauta arī Uzņēmumu reģistra Iekšējā audita 
nodaļas  darba  pārbaude.  Pārbaudi  veica  Finanšu  ministrijas  Iekšējā  audita 
departamenta  Koordinācijas  un  metodikas  nodaļas  vadītāja  un  vadītājas  vietniece. 
Pārbaudes  rezultātā  Uzņēmumu  reģistra  Iekšējā  audita  nodaļai  tika  sniegti  divi 
ieteikumi.

Uzņēmumu  reģistra  2007.gada  23.novembra  ilgtermiņa  attīstības  plānā 
„Uzņēmumu reģistra iekšējā audita ilgtermiņa attīstības plāns 2008.-2012.gadam” tika 
definēti  Iekšējā  audita  nodaļas  mērķi,  misija,  sasniedzamie  darbības  rādītāji,  tika 
plānoti resursi, personāla kvalifikācija un atalgojums, kā arī iespējamā audita apjoma 
paplašināšanās, tajā tika iekļauts arī profesionālās izaugsmes plāns.

17



LR Uzņēmumu reģistra gada pārskats par 2008. gadu

Ir jāpievērš uzmanība, ka 2008.gada 16.oktobra Finanšu ministrijas ziņojumā 
par  Uzņēmumu  reģistra  Iekšējā  audita  nodaļas  darba  salīdzinošo  pārbaudi, 
Uzņēmumu reģistra Iekšējā audita nodaļas darbība vairākos punktos tika atzīmēta, kā 
paraugs  un laba  prakse citām iekšējā  audita  struktūrvienībām (nodaļas  izstrādātais 
auditējamo  sistēmu  apraksts;  auditējamo  iesaistīšana  nodaļas  audita  plānošanas 
procesā, identificējot riskus; nodaļas pieeja audita ziņojumu izstrādē, nodaļas veiktā 
audita ieteikumu ieviešanas uzraudzība).
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3. BUDŽETA INFORMĀCIJA

3.1. Finansējums un tā izlietojums

Aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance latos)

Nr.p.k Gada sākumā Gada beigās

1. Aktīvi: 456095 411633

1.1. ilgtermiņa ieguldījumi 377576 347653

1.2. apgrozāmie līdzekļi 78519 63980

2. Pasīvi: 456095 411633

2.1. pašu kapitāls 406527 326844

2.2. kreditori 49568 84789

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums (latos)

Nr. 
p.k Finanšu līdzekļi

Iepriekšējā 
gadā

(faktiskā 
izpilde)

Pārskata gadā

apstiprināts 
likumā

faktiskā 
izpilde

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 
(kopā) 2276798 2211627 2206597

1.1. dotācijas 2256905 2194527 2180905

1.2. maksas pakalpojumi un  citi 
ieņēmumi 19893 17100 24277

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 0 0 0

2. Izdevumi (kopā) 2227861 2216163 2285433

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 2151737 2186013 2224100

2.1.1.
subsīdijas un dotācijas, tai skaitā 
iemaksas starptautiskajās 
organizācijās

0 0 0

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 589370 516872 542582

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 76124 30150 61333
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Maksas pakalpojumi un to izcenojumi, citi pašu ieņēmumi (latos)

Nr.p.k. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi Izcenojums Faktiskie 
ieņēmumi

1 Informācijas sniegšana no ārvalstu 
komercreģistriem 4 313

2 Dokumentu kopijas izgatavošana no 
lietvedības lietas 0,35 1320

3 Dokumentu caur šūšana un lapu numurēšana 0,5 9

4 Izdruku no Uzņēmumu reģistra reģistriem 
tulkošana angļu, vācu un krievu valodā 7 12498

5 Sapulču sasaukšana 100-250 7754

6 Reģistrācija noteiktā datumā 100 2185

7 Neapliecinātas informācijas izsniegšana 3 198
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4. PERSONĀLS

Darba tiesiskajās/ valsts civildienesta attiecībās 2008. gada 31. decembrī bija 189 
nodarbinātie (to skaitā ilgstošā prombūtnē esošie). 2008.gadā Uzņēmumu reģistrā vidēji 
bija 180 amata vietas.
4.1. Amatu sadalījums pa statusiem

Ierēdņu un darbinieku amatu skaits
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4.2. Nodarbināto sadalījums pa vecuma grupām

Nodarbināto skaits pa vecuma grupām
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4.3. Nodarbināto sadalījums pa dzimuma un vecuma grupām

Nodarbināto skaits pa dzimuma un vecuma grupām
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4.4. Nodarbināto nostrādātais laiks (gadi)
Gadi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Skaits 45 43 37 15 5 2 6 5 6 3 5 8 4 2 1 1 0 1 0

4.5 Nodarbināto darbības un tās rezultātu novērtēšanas rezultāti

Novērtēšanas rezultāti
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4.6. Kvalifikācijas celšana
2008.gadā 190 nodarbinātie apmeklēja Valsts administrācijas skolas rīkotos kursus, bet 
225 nodarbinātie – citu organizētos kursus un seminārus.

4.7. Personāla kustība

Pieņemtie un atbrīvotie nodarbinātie
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* Aprēķinos ņemta vērā arī iekšējā personāla kustība.
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5.  KONTROLE  PĀR  UZŅĒMUMU  REĢISTRĀ 
REĢISTRĒTO SUBJEKTU (KOMERSANTU, BIEDRĪBU, 
PARTIJU,  PĀRSTĀVNIECĪBU)  DIBINĀŠANAS  UN 
DARBĪBAS DOKUMENTU ATBILSTĪBU LIKUMIEM UN 
CITIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM

2007 2008
Brīdinājumu sagatavošana par komersantu gada 
pārskata neiesniegšanu

248 (+130) 849

Brīdinājumu sagatavošana par subjekta neatrašanos 
juridiskajā adresē

626 (+24) 1450

Brīdinājumu sagatavošana par kapitālsabiedrības 
valdes pilnvaru termiņa beigām

136 (+69) 454

Brīdinājumu sagatavošana par kapitālsabiedrības 
pamatkapitāla apmaksu

945 (+289) 2207

Par citu normatīvos aktos noteikto dokumentu 
iesniegšanu

94 0
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LR Uzņēmumu reģistra gada pārskats par 2008. gadu

6. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU

2008.  gadā  Uzņēmumu  reģistra  preses  sekretārs  organizēja  trīs  preses 
konferences, izsūtīja 86 preses relīzes, regulāri sniedza informāciju žurnālistiem un 
Reģistra  klientiem  pa  tālruni,  arī  ar  elektroniskā  pasta  starpniecību  par  iestādes 
kompetencē esošiem jautājumiem, kā arī  katru dienu aktualizēja Reģistra  interneta 
mājas lapu www.ur.gov.lv.

Ziņu aģentūra LETA pērn laidusi klajā 879 ziņas, kurā pieminēts Uzņēmumu 
reģistrs.  Reģistra  darbība  aprakstīta  arī  ziņu  aģentūrā  BNS,  arī  tādos  nacionālajos 
preses izdevumos kā laikraksts „Diena”, „Neatkarīgā Rīta Avīze”, „Dienas bizness”, 
„Latvijas Avīze” u.c., kā arī žurnālā „Jurista vārds”, „Nedēļa” un „Bilance”. 

Joprojām lielākā daļa informācijas, kas izskanējusi publiski, ir vairāk neitrāla 
un pozitīva, nekā negatīva.

Ņemot vērā klientu ieteikumus, 2008. gadā tika realizēts ērtākas mājas lapas 
projekts.  Klientiem  redzamā  vietā  iestādes  telpā  regulāri  tika  izvietota  aktuālā 
informācija, tā publicēta arī mājas lapā.

Izpildīts  Tieslietu  ministrijas  uzdevums,  proti,  Ekonomikas  ministrijas 
Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākuma plāna 24. punkts „Par vienotas pieejas 
punkta  par  licencēm  un  atļaujām”.  Licences  un  atļaujas  apkopotas  un  ievietotas 
iestādes publiskajā mājas lapā.

Organizēta Uzņēmumu reģistra dalība dažādos pasākumos, kuros stāstīts par 
iestādes galvenajiem uzdevumiem un darba specifiku.   
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7. PROGNOZES UN PLĀNI NĀKAMAJAM GADAM

7.1. 2009. gada iestādes galvenās prioritātes

1. Nodrošināt reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra pilnveidošanu.

2. Administratīvi teritoriālās reformas pasākumu plāna izpilde.

3.  Veikt  sagatavošanās  darbus  zemnieku  saimniecību,  zvejnieku  saimniecību  un 
individuālo  uzņēmumu  reformas  ieviešanai  (reformu  plānots  uzsākt  ar  2010.gada 
1.janvāri, ja tiks piešķirts finansējums).

4.  Sākt  sagatavošanās  darbus  vienas  pieturas  aģentūras  principa  ieviešanai  - 
vienlaicīgi  ar  pieteikumu  reģistrēties  komercreģistrā  iesniegt  pieteikumu  PVN 
maksātāju reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienestā (pasākums tiks uzsākts ar 2010.gada 
1.janvāri, ja tiks piešķirts finansējums).

5.  Turpināt  darbu  pie  reģistrācijas  pieteikumu  un  tam  pievienoto  dokumentu 
iesniegšanas elektroniskā formā UR (e-veidlapu tests).

6. Ieviest POS terminālus Uzņēmumu reģistra 9 reģionālajās nodaļās, lai nodrošinātu 
iespēju klientiem norēķināties  ar  maksājumu kartēm,  nemaksājot  bankas  komisijas 
maksu.

7. Piedalīties darba grupā par Vienotu juridisko personu un publisko tiesību subjektu 
reģistra izveidi.

8.  Turpināt  darbu,  lai  2010.gadā  ieviestu  informācijas  sistēmu,  ar  kuru  tiktu 
nodrošināta reģistrācijas lietu apskate elektroniskā formā (nepieciešams finansējums).

9.  Sākt  sagatavošanās  darbus  publiskās  privātās  partnerības  reģistra  izveidei 

(pasākums tiks uzsākts ar 2009.gada 1.oktobri, nepieciešams finansējums).

10.  Veikt  sagatavošanās  darbus  nepārreģistrēto  uzņēmumu  (uzņēmējsabiedrību) 
vienkāršotās  likvidācijas  nodrošināšanai  (pasākums  tiks  uzsākts  ar  2010.gada 
1.janvāri, nepieciešams finansējums).

11. Veikt sagatavošanās darbus Uzņēmumu reģistra kompetences paplašināšanai ar 
administratīvās sodīšanas funkciju (pasākums tiks uzsākts ar 2010.gada 1.janvāri, ja 
tiks piešķirts finansējums).

Uzņēmumu  reģistra  2008.  gada  publisko  gada  pārskatu  sagatavoja  Uzņēmumu 
reģistra Klientu apkalpošanas nodaļa.
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